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Шкільний клас складається і розвивається в процесі спільної діяльності і спілкування учнів, між якими 

виникає система ділових і міжособистісних стосунків. Ці стосунки формують своєрідне поле, що 

виявляється в колективній думці, системі норм і правил, соціально-психологічному кліматі. Розвиток 

шкільного класу підкоряється закономірностям розвитку колективу взагалі: 

 на першій стадії він виступає як мета педагогів і їх виховної діяльності; 

 на другій є інструментом формування соціально-бажаних особистих якостей учнів;  

 на третій він стає простором для індивідуального розвитку учнів, формування їх світогляду. 

П. П. Блонский у своїй роботі «Методика педагогічного обстеження дітей шкільного віку», запропонував 

схему характеристики дитячого колективу, що відображає, по суті, ознаки малої групи. 

Сучасна соціальна психологія вслід за Е. Мейо, Ч. Кулі, Дж. Моренно вважає, що групу можна розглядати як 

власне «малу групу» за умови відповідності її характеристик п'яти основним ознакам останньої, а саме: 

1. якщо учасники групи знаходяться в безпосередній взаємодії один з одним; 

2. якщо дана спільність існує якийсь час; 

3. якщо в групі є якась, хоча б мінімальна, структура; 

4. якщо учасники групи усвідомлюють себе як «ми» на противагу іншим «вони»; 

5. якщо є якась загальна мета, що розділяється всіма учасниками групи. 

Всі ці ознаки притаманні шкільному класу. 

Безумовно, клас є природною малою групою, тобто це група, що функціонує в реальних життєвих 

ситуаціях класу, його можна віднести до груп стаціонарного типу. 

В рамках підходу Ч. Кулі – шкільний клас, виступає як первинна мала група, оскільки в ньому мають 

місце тільки безпосередні контакти учнів один з одним. Згідно підходу Р. Хаймена, клас спочатку є групою 

членства (на противагу референтній групі), хоча не виключено, що з часом клас або якась неформальна 

структура усередині класу (що більш ймовірно) стане для учнів референтною. Отже, шкільний клас – мала 

група, що функціонує за власними внутрішніми законами. 

 

Структурна характеристика шкільного класу: 

Багаторічні емпіричні дослідження структурної організації шкільних класів, що проводяться під 

керівництвом Я. Л. Коломінського, показали, що в класах масової школи, за рідкісним виключенням, структура 

особистих взаємостосунків завжди є повною, тобто в ній присутні і «лідери», і «середнячки», і «знехтувані».  

Бітянова відмічає, що на її основі виникають і закріплюються за окремими учнями різноманітні 

міжособистісні ролі, які є сукупністю прав і обов'язків, що пов'язують людей у стосунках один з одним. 

 

Шкільний клас майже завжди складається з декількох підгруп.  

Чинники «утворення угрупувань» дуже різноманітні: це і стать, і навчальна успішність, і близькість місць 

проживання, і спільність позашкільних інтересів, спільність позиції в системі стосунків у класі. 

Ключовим поняттям для характеристики соціометричної структури шкільного класу є поняття статусу. 

Статуси мають різну «вагу» залежно від частки в них позитивних виборів, а сукупність статусів всіх 

членів групи задає статусну ієрархію, в якій виділяються: 

 соціометричні «зірки» – віддається перевага членам групи, що стоять на вершині ієрархії; 

 високостатусні, середньостатусні і низькостатусні, визначені по числу позитивних виборів і не 

мають великого числа відкидань; 

 ізольовані – члени групи, у яких відсутні будь-які вибори, як позитивні, так і негативні; 

 знехтувані – члени групи, що мають велику кількість негативних виборів і малу кількість переваг; 

 відторгнені «ізгої» – члени групи, що не мають за наслідками соціометрії позитивних виборів і що 

отримали тільки негативні. 



 

Динамічна характеристика шкільного класу як малої групи запропонована Стенфордом і Роаком. Згідно цієї 

теорії, в своєму розвитку клас проходить декілька етапів. 

1. Орієнтаційний етап — заключається у формуванні уявлень учнів класу один про одного. Структура 

стосунків на цьому етапі складається переважно з двох, рідше – трьох чоловік. Як основного лідера 

сприймають вчителя. 

2. На другому етапі формуються групові норми, образ групи в цілому. У свідомості учнів з’являється 

категорія «Ми»: «Ми – такий-то клас». Це етап формування емоційної характеристики класу, 

формування відчуття «Ми», ємоційної ідентичністі з групою, ємоційне самопочуття в групі. 

3. Третій етап починається з появою міжособистісних конфліктів, що виникають через прагнення учнів 

самостійно вирішувати питання, що стосуються життя класу. Ці конфлікти можуть бути як між учнями, 

так і між класом (або окремими представниками) і вчителем. 

4. На четвертому етапі підвищується згуртованість класу, підвищується ступінь інтеграції кожного 

окремого учня в навчальну групу. 

5. П’ятий етап характеризується тим, що виникають елементи групи, які склалися, формуються структури 

взаємостосунків. Зявляється виражене відчуття «Ми», визначаються ознаки класу, домінує в особистих 

ідентифікаціях: «Ми – найсильніший клас або «Ми – клас дурнів». Домінує навчальна активність.  

6. На шостому етапі розвитку шкільного класу домінує емоційна активність, неформальні взаємостосунки 

переважають над формальними. Завершується оформлення системи групових норм. Клас розвивається 

за своїми внутрішніми законами. Дорослий керівник втрачає свої керівні права в очах учнів, клас 

закривається для нього. 

7. Сьомий етап отримав назву «вищий етап зрілості». Його основна характеристика – відкритість групи для 

появи і розвязання конфліктів. На цьому етапі досить високий рівень групової згуртованості, що 

дозволяє учням задовольняти в процесі взаємодії з однокласниками актуальні потреби, високо 

оцінювати свою належність до класу і дорожити нею. 

 

В контексті поставленої проблеми найбільший інтерес мають два напрямки розвитку шкільного класу. 

По-перше, в міру розвитку класу стосунки між учнями ускладнюються і стають потенційно конфліктними, 

що несе в собі не тільки потенціал руйнування, але при конструктивному завершенні, і потенціал створення, 

розвитку класу, росту групової згуртованості. Але групова згуртованість це не завжди позитивна 

характеристика класу. По-справжньому згуртований клас може стати проблемою для вчителя, якщо в ньому 

процвітає кругова порука, поголовне списування, розмови під час уроків. 

По-друге, на фоні розвитку згуртованості проходить становлення групової ідентичності, що дозволяє 

учням визначати себе через належність до того чи іншого класу, а також знаходити в собі ті особливості, які 

співзвучні з характеристикою класу в цілому. 

 

Отже, шкільний клас – це специфічна різновидність малої групи, функціонування якої підкоряється логіці 

її внутрішнього розвитку, а також умовам соціально-педагогічного середовища. У випадку нормативного 

розвитку клас проходить у своєму становленні одинадцятирічний шлях, і на кожному етапі він набуває все 

нових і нових якостей, що сприяють ефективності навчальної діяльності. Але для багатьох класів така 

картина не відповідає дійсності. І тоді клас стає головною проблемою для всієї школи. Для таких ситуацій є 

різні визначення, але найбільш часто зустрічається таке: «важкий клас». 

 

 

«Об'єктивно» і «суб'єктивно» важкі класи 
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«Об'єктивно» важкий клас – клас, функціонування якого характеризується порушенням одного або 

декількох ознак ефективної малої групи. 

«Суб'єктивно» важкий клас — це відносно ефективна навчальна група, яка, проте, здається «важкою» тому 

або іншому вчителю залежно від ступеня їх емоційного згорання. Як показують дослідження, особистісні 

якості, які пов'язані з синдромом емоційного згоряння є авторитаризм, низький рівень емпатії і ригідність. 



На основі результатів досліджень Р. Л. Кричевского і Р. С. Немова можна виділити чотири узагальнені 

ознаки ефективності групи: 

Ознаки «важкого класу» в його функціюванні 

 

Критерії ефективності групи Ознаки «важкого класу» 

1. Ефективність спільної діяльності 
 Неефективна навчальна діяльність. 

 Неефективна позашкільна діяльність. 

2. Характеристика соціально-

психологічного клімату в групі 

 Неблагополучний емоційний фон стосунків в групі. 

 Незбалансованість групової структури. 

 Гіперзгуртованість, конфліктність. 

3. Мотивація спільної діяльності 

 Переважання «негативних» мотивів у структурі 

шаблону навчальної діяльності групи. 

 Низький ранг навчання і нормативності поведінки в 

ієрархії групових цінностей. 

4. Характеристики групової 

ідентичності 

 Дифузна (розмита) групова ідентичність. 

 Використання самооціночних ярликів («тупі», «генії».). 

 Неадекватний стиль взаємодії між класом і вчителями, 

батьками, учнями інших класів. 

 

Результати досліджень доводять, що розвиток шкільного класу як колективу пов'язаний з подоланням 

цілого ряду суперечностей: між окремими групами класу, що випереджають його в своєму розвитку або, 

навпаки, відстаючими; між перспективами класу; між нормами поведінки в класі. Ці суперечності часто 

перероджуються в конфлікти, як в самому колективі, так і при втручанні педагогів. 

Досвід роботи дозволив сформулювати емпіричну типологію класів і виділити в їх числі: 

 Тип класу: «Проблемний у навчанні» 

Соціально-психологічні особливості класу: 

Неефективна навчальна діяльність. Ярлик «тупі» (відображається в груповій самосвідомості). 

Невідповідність навчальних завдань віковим особливостям. Стиль педагогічного керівництва не сприяє 

формуванню і розвитку активності пізнавальної активності. 

Психологічні особливості окремих учнів: 

 Несформованість навчальних навиків. 

 Залишкова мінімальна мозкова дисфункція. 

 Затримка психічного розвитку. 

 Вивчена безпорадність. 

 Шкільна тривожність. 

 Низький темп навчальної діяльності. 

Таким чином, при взаємодії вчителів з подібними класами основною проблемою стає саме низька 

ефективність навчальної діяльності. Соціально-психологічні особливості такого класу концентруються 

навколо проблеми формування негативної групової ідентичності.  

 Тип класу: «Невмотивований клас» 

Соціально-психологічні особливості класу: 

Переважають «Негативні мотиви» в шаблоні навчальної діяльності. Низький рейтинг цінності навчання, 

трансльований батьками а тому і в структурі групових цінностей. Невідповідність навчальних завдань 

віковим особливостям. Ситуація «хронічного навчального успіху», у тому числі пов'язана із специфікою 

оцінювання. 

Психологічні особливості окремих учнів: 

 Несформованість навчальних навиків. 

 Залишкова мінімальна мозкова дисфункція. 

 Навчальна безпорадність. 

 Шкільна тривожність. 

 Низький темп навчальної діяльності. 

 Низький рівень домагань. 

 Тип класу: «Некеровані класи» 

Соціально-психологічні особливості класу: 

Ярлик «некеровані» (відображається в груповій самосвідомості). Переважання «негативних мотивів» в 

шаблоні навчальної діяльності (мотив спілкування). Низький рейтинг цінності дисципліни або статусу 

педагога, трансльований батьками і відповідно в структурі групових цінностей. Авторитарний або 

потурання стиль керівництва з боку вчителя. 



Психологічні особливості окремих учнів: 

 Залишкова мінімальна мозкова дисфункція (перш за все, реактивного типу). 

 Переживання критичних етапів розвитку. 

 Психотравмуючий досвід, що викликав реактивну поведінку. 

 Тип класу: «Внутрішньо конфліктні класи» 

Соціально-психологічні особливості класу в цілому: 

Незбалансованість групової структури. Провокації вчителів і батьків. Це може бути як наслідок 

типового стилю стосунків в школі (відсутність адекватної моделі розв’язання конфліктів). 

Психологічні особливості окремих учнів: 

 Несформованість навиків спілкування. 

 Переживання критичних етапів розвитку. 

 Психотравмуючий досвід, що викликав реактивну поведінку. 

 Тип класу: «Закриті класи» 

Соціально-психологічні особливості класу в цілому: 

Сформований стереотип сприйняття школи Стереотип групової експресивної діяльності, що 

сформувався. 

Психологічні особливості окремих учнів: 

 Інтроверсія. 

 Несформованість навиків спілкування. 

 Страх саморозкриття. 

 Тривожність. 

 Тип класу: «Зіркові класи».  

Соціально-психологічні особливості класів в цілому: 

Ярлик «генії» (відображається в груповій самосвідомості). Акцентування «зірковостіі» вчителями і 

батьками. 

Психологічні особливості окремих учнів: 

 Завищений рівень домагань. 

 Завищена самооцінка.  

 Неадекватна ролева поведінка.  

 Чутливість до критики 

Психологічні особливості окремих учнів указують напрямки для індивідуальної роботи соціально-

психологічні – для роботи з класом в цілому (у тому числі в тренінгових занятях). Соціально-

психосоціологічні особливості включають характеристики як самих дітей, так і їх педагогів, що, безумовно, 

передбачає паралельну роботу зі всіма учасниками навчально-виховного процесу. 

 

 

 
 


